
     

 

     Nr. înregistrare: 347037/11.10.2021 

ANUNŢ 
 

           Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 anunţă, în conformitate cu prevederile art. 618 din 

Ordonanța de urgențâ a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare şi a Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizarea examenului de promovare în gradul 

profesional imediat superior, în data de 15.11.2021 - proba scrisă. 

Funcțiile publice pentru care se organizează examenul de promovare sunt: 

 inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Executare Silită Persoane Fizice – 1 post; 

 inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Inspecţie Fiscală – 1 post; 

 inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Executare Silită Persoane Fizice – 2 posturi; 

 inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Economic – 3 posturi; 

 inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Gestiune Amenzi, Dosare Fiscale, Achiziţii şi 

Logistică – 1 post; 

 consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Gestiune Amenzi, Dosare Fiscale, 

Achiziţii şi Logistică – 1 post. 

 

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, conform 

prevederilor art. 479 alin. (1), lit. a), lit. c), lit. d) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, pe care funcționarul public trebuie să le îndeplinească în mod cumulativ, 

sunt următoarele:  

1. să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

2. să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de 

activitate; 

3. să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condițiile O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 

Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente, potrivit prevederilor art. 

127 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea 

atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;  

2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;  

3. adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a 

funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, 

care să nu fi fost radiată;  



     

 

4. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Calendarul de desfăşurare a examenului de promovare: 

- dosarele de înscriere se pot depune în perioada: 11.10.2021 – 01.11.2021 (de luni pana joi in intervalul 

orar 8.30 – 16.30, vinerea în intervalul 8.30 – 14.00) 

- proba scrisă: 15.11.2021, ora 10.00 

- proba interviu: data și ora vor fi comunicate ulterior, conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 

completările ulterioare, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise (doar acei candidați 

care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte). 

- locul de deşfăşurare a examenul de promovare: punctul de lucru al D.G.I.T.L Sector 3, situat în Str. Câmpia 

Libertăţii, nr. 36, sector 3, București; 

- coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: sediul D.G.I.T.L. Sector 3, situat în Str. Sfânta 

Vineri, nr. 32, sector 3, București, cod 030205, persoane de contact: Kilin Angela, Şef serviciu, cls.I, grad 

II şi Tudorică Mariana, inspector cls.I, grad profesional superior – Serviciul Fluxuri de Documente, 

Strategii de Dezvoltare a Calităţii şi Resurse Umane (tel. mobil serviciu 0726.190.899, 0759.992.663, 

email: angela.kilin@ditl3.ro, mariana.tudorica@ditl3.ro). 

 

Bibliografia şi tematica stabilită pentru examenul de promovare: 

 

Bibliografia: 

Serviciul Executare Silită Persoane Fizice 

1. Constituția României, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată2, cu 

modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată3, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

6. H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

8. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

9. Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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10. Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul  general privind protecţia datelor). 

 

Tematica: 

Serviciul Executare Silită Persoane Fizice 

 

1. Constituția României, republicată cu modificările şi completările ulterioare – în integralitate; 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Partea a VI-a - 

Titlul I şi Titlul II; 

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată2, cu 

modificările și completările ulterioare – în integralitate; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată3, cu 

modificările şi completările ulterioare – în integralitate; 

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - Titlul IX; 

6. H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare - Titlul IX; 

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare – în 

integralitate; 

8. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare – în 

integralitate; 

9. Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările și 

completările ulterioare – în integralitate; 

10. Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul  general privind protecţia datelor) – în integralitate. 

 

Bibliografia: 

Serviciul Economic 

 

1. Constituția României, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată2, cu 

modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată3, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 



     

 

6. H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

8. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

9. Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările 

ulterioare; 

11. Ordonanţa nr. 27/2002 privind activitatea de reglementare a petiţiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

12. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată 4, cu modificările și completările ulterioare; 

13. O.M.F.P nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea 

contabilității instituțiilor publice și Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a 

acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

14. O.M.F.P. nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind finanțele publice; 

15. Ordinul nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 

146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 201/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

16. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu 

gestionarea bunurilor ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare; 

17. Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

18. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

19. Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul  general privind protecţia datelor). 

 

Tematica:  

Serviciul Economic 

 

1. Constituția României, republicată cu modificările şi completările ulterioare – în integralitate; 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Partea a VI-a - 

Titlul I şi Titlul II; 

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată2, cu 

modificările și completările ulterioare – în integralitate; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată3, cu 

modificările şi completările ulterioare – în integralitate; 



     

 

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - Titlul IX; 

6. H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare - Titlul IX; 

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare – în 

integralitate; 

8. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare – în 

integralitate; 

9. Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările și 

completările ulterioare – în integralitate; 

10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările 

ulterioare – în integralitate; 

11. Ordonanţa nr. 27/2002 privind activitatea de reglementare a petiţiilor, cu modificările și completările 

ulterioare – în integralitate; 

12. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată 4, cu modificările și completările ulterioare – în integralitate; 

13. O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea 

contabilității instituțiilor publice și Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a 

acestuia, cu modificările și completările ulterioare – în integralitate; 

14. O.M.F.P. nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind finanțele publice – în 

integralitate; 

15. Ordinul nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 

146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 201/2003, cu modificările și completările ulterioare– în integralitate; 

16. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu 

gestionarea bunurilor ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare – în integralitate; 

17. Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă, cu modificările şi 

completările ulterioare – în integralitate; 

18. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – în 

integralitate; 

19. Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul  general privind protecţia datelor) – în integralitate. 

 

Bibliografia: 

Serviciul Gestiune Amenzi, Dosare Fiscale, Achiziţii şi Logistică 

 

1. Constituția României, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 



     

 

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată2, cu 

modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată3, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

6. H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

8. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

9. Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

10. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

11. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

12. Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 republicată1, cu modificările și completările ulterioare; 

13. Ordinul nr. 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii 

Arhivelor Naţionale nr. 16/1996; 

14. Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul  general privind protecţia datelor). 

 

Tematica: 

Serviciul Gestiune Amenzi, Dosare Fiscale, Achiziţii şi Logistică 

 

1. Constituția României, republicată cu modificările şi completările ulterioare – în integralitate; 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Partea a VI-a - 

Titlul I şi Titlul II; 

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată2, cu 

modificările și completările ulterioare – în integralitate; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată3, cu 

modificările şi completările ulterioare – în integralitate; 

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - Titlul IX; 

6. H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare - Titlul IX; 

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare – în 

integralitate; 



     

 

8. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare – în 

integralitate; 

9. Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările și 

completările ulterioare – în integralitate; 

10. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare – în integralitate; 

11. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare – în integralitate; 

12. Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 republicată1, cu modificările și completările ulterioare – în 

integralitate; 

13. Ordinul nr. 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii 

Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 – în integralitate; 

14. Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul  general privind protecţia datelor) – în integralitate. 

 

Bibliografia:  

Serviciul Inspecţie Fiscală 

 

1. Constituția României, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată2, cu 

modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată3, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

6. H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările 

ulterioare; 

9. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

11. Ordonanţa nr. 27/2002 privind activitatea de reglementare a petiţiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 



     

 

12. Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul  general privind protecţia datelor). 

 

Tematica:  

Serviciul Inspecţie Fiscală 

 

1. Constituția României, republicată cu modificările şi completările ulterioare – în integralitate; 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Partea a VI-a - 

Titlul I şi Titlul II; 

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată2, cu 

modificările și completările ulterioare – în integralitate; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată3, cu 

modificările şi completările ulterioare – în integralitate; 

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - Titlul IX; 

6. H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare - Titlul IX; 

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare – în 

integralitate; 

8. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările 

ulterioare – în integralitate; 

9. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare – în 

integralitate; 

10. Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările și 

completările ulterioare – în integralitate; 

11. Ordonanţa nr. 27/2002 privind activitatea de reglementare a petiţiilor, cu modificările și completările 

ulterioare – în integralitate; 

12. Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul  general privind protecţia datelor) – în integralitate. 

 

Afișat în data de 11.10.2021, la punctul de lucru situat în Str. Câmpia Libertăţii nr. 36 și pe pagina de 

internet a D.G.I.T.L.S.3, www.ditl3.ro/Anunţuri/Resurse umane. 

 

DIRECTOR GENERAL 

ILIE PETRE IULIAN 
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